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  :بيانات حمضر االجتماع

 م  (3/2019) رقم املحضر

  الخميس  اليوم

  .م01/08/2019هـ املوافق 29/11/1440 التاريخ

  .عبد العزيز_ شارع األمير محمد بن سعد بن الرياض _ حي امللقا جمعية تنامي _ املقر /جتماعال موقع 

 06:00)في تمام الساعة  الجتماع بداية
 
  .( مساءا

.( مساء06:40في تمام الساعة ) انتهاء الجتماع
 
 ا

 أعضاء.8 عدد الحضور 

  .أ.خالد عبد العزيز عبد هللا العواد أمين سر املجلس

 :االجتماع حماور

 تقديم   املحاور  م

للجمعية براتب اجمالي  محاسبسلطان مقرن محمد الشيخ مناقشة تعيين األستاذ/   .1

 سعودي.ريال  8000
 رئيس مجلس اإلدارة

 مجلس االدارة نائب للجمعية.استعراض منحة شراء عقار ليكون مقر واستثمار   .2

رة مباد)التربوية والتعليمية  نماءات لالستشاراتمع مؤسسة  الشراكةملف استعراض   .3

 (اثراء انية ديو 
 رئيس مجلس اإلدارة

4.  
 الختام
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  االجتماع:رفقات م

 توصيات االجتماع:

 توصيات: م

 ل دوام كام سعوديريال  8000للجمعية براتب اجمالي  محاسبمقرن محمد الشيخ  سلطان /األستاذ املوافقة على تعيين  .1

، ورفعه بشارع األمير فيصل بن بندر املصري،عبد امللك محمد بن يوسف  /ملوافقة على شراء العقار اململوك لألستاذا  .2

 : كمنحة عقار استثماري لوزارة العمل والتنمية االجتماعية لدعم الشراء

 ريال.   )سبعة مليون ريال( 7 000 000قيمة العقار  

 ريال. )مائة وخمسة وسبعون ألف ريال( 175000سعي املكتب العقاري 

 ألف ريال. )ثالثمائة وخمسون ألف ريال( 350000وقيمة مضافة  

 ريال )سبعة مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال( 7525000: جماليةال ا التكلفة

الشيخ الدكتور  اثراء( لفضيلةانية رة ديو مباد)التربوية والتعليمية  نماءات لالستشاراتمؤسسة  الشراكة مع ملفإحالة   .3

 .لجمعيةلالنسائي  القسمرف العام على واملش اإلدارةعبد الكريم العبد الكريم رئيس مجلس  فؤاد /

 

 املرفق  م

 .عقد عمل .1  .1

 .مباشرة عمل .2

 .السيرة الذاتية .3

 .املؤهل الدراس ي .4

 بطاقة األحوال. .5

 تقرير من أحد املكاتب الهندسية املعتمدة لتقييم حالة العقار. .1  .6

 .شركات تقييم عقارية معتمدة (3 )راؤه من شما يثبت القيمة الحالية للعقار املراد   .2

 صورة من صك العقار املراد شراؤه. .3

  شهادة إتمام بناء. .4

 . للمشروعدراسة جدوى  .5
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